
Český svaz orientačních sportů – TSM Jižní Morava 

R O Z P I S 
Utkání TSM/SCM Pradubicko a Vysočina/Královéhradecko/Valašsko/Jižní Morava 

 
Nové Město na Moravě, 27. a 28. června 2020 

 
Datum:  27. a 28. června 2020 
Centrum: Nové Město na Moravě, přírodní koupaliště, 49.5789889N, 16.0673436E 
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, TSM Jižní Morava 
Pořádající subjekt: SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu (ZBM)  
Typ závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické (sobota) a krátké (neděle) trati s pevným 

pořadím kontrol a intervalovým startem 
Funkcionáři: ředitel: Jan Drábek R1 
 Stavitelé tratí: Miloš Nykodým, Daniel Hájek 
 hlavní rozhodčí: Jan Fiala  R1 
 
Přihlášky: přes ORIS do 22. června 2020: 
 https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6002 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6003   
 Přihlásit se mohou jen registrovaní závodníci ČSOS. Přednost dostanou závodníci, zařazení 

do příslušných TSM a SCM. Případní další zájemci o start pouze se souhlasem hlavního 
rozhodčího. 

Informace: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6002 
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6003 

Parkování: nebude organizováno  
Vzdálenosti: centrum závodu - cíl: do 500 m, 
 centrum závodu - start: do 1000 m 
Prezentace: v centru závodu po oba dny vždy v čase 9:00 - 9:30 
Start: 00 = 10:00 hodin po oba dny 
Kategorie: D16, D18, D21, H16, H18, H21, P  
Mapa: Ochoza 1:15000 a Ochoza 1:10000, E=5m, bude vytištěna na voděodolný materiál, rozměr 

A4. 
Terén: Vysočinský, hustá síť komunikací, kopcovitý, porostově pestrý. 
Systém ražení: Elektronické jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení 

BEACON (včetně cílové jednotky).  
Vklady: Zdarma, bude hrazeno z dotace na provoz TSM Jižní Morava. 
Protesty: Nebudou přijímány. 
Školka: Nebude organizována. 
GDPR:  Přihlášením se k závodu souhlasí závodník s použitím svých osobních údajů v minimální 

nutné míře k tomu, aby mohl být zařazen do startovní listiny, absolvovat závod a jeho 
výsledek mohl být vyhodnocen.  

Předpis: V maximální míře budou dodržena platná Pravidla OB. Směrné časy a startovní intervaly dle 
platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS. 

Upozornění: Doporučujeme krytí dolních končetin. Převlékání preferujeme ve vlastních dopravních 
prostředcích, případně bude v omezené míře možno postavit vlastní tunely/stany. 
 

Poděkování: Děkujeme oddílu SK Orientační sporty Nové Město na Moravě (OSN) za poskytnutí 
mapových podkladů a Petrovi Marečkovi za zajištění centra a povolení vstupu do lesa. 

 
 

   
    Jan Drábek                     Jan Fiala  
Ředitel závodu                      Hlavní rozhodčí
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